दु ग्धव्यवसाय ववकास ववभागाांतगगत आरे
दु ग्ध वसाहतीमध्ये असलेल्या रूग्णालयाची
इमारत व रूग्णालयातील कायगरत अवधकारी
व कमगचारी याांच्या विवासस्थािासह प्रत्यार्गण.

महाराष्ट्र शासि
कृवि, र्शुसांवधगि, दु ग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग
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मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय ववस्तार, मुांबई-400 032.
वदिाांक:- 13 सप्टें बर, 2017
वाचा-1) कायगकारी आरोग्य अवधकारी, बृहनमुांबई महािगर र्ावलका याांचे र्त्र क्र. एचो/15023/ लेखा,
वद. 24.7.2013
2) बृहमुांबई महािगरर्ावलका आयुक्त याांचे र्त्र क्र. एमजीआर/4257, वद. 23/09/2013
3) आयुक्त दु ग्धव्यवसाय ववकास कायालयाचे र्त्र क्र. आदु वव-3/आरे/52/रूग्णालय/2013-14/
भाग-2/2015/1808, वद. 29/07/2015.
प्रस्ताविागोरेगाव मुांबई येथील आरे दु ग्धवसाहतीतील आवदवासी र्ाड्ाांिा ववधी मांडळाच्या अांदाज सवमतीिे
वदिाांक 28 फेब्रुवारी, 2012 रोजी भेट वदली होती. सदर भेटीच्या वेळी अांदाज सवमतीस आरे दु ग्ध वसाहत
र्वरसरातील आवदवासी र्ाड्ाांमध्ये आढळू ि आलेल्या बाबींच्या अिुिांगािे ववभागीय सवचवाांची साक्ष घेण्यात
आली असता, सदर साक्षी दरम्याि आरे दु ग्धवसाहतीमध्ये असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये महािगरर्ावलका
आरोग्य सुववधा र्ुरववण्यास तयार असेल तर, हे काम शासिाकडू ि महािगर र्ावलकेकडे सोर्वण्यात यावे.
तसेच आरे कॉलिी महािगरर्ावलका क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे त्या विकाणी लोकाांिा महार्वलकेिे आरोग्य
सुववधा र्ुरवावी असे असे सवमती प्रमुखाांिी साक्षी दरम्याि विदे वशत केले. त्यास अिुसरूि शासिािे
समक्रमाांवकत वद. 28 ऑगस्ट, 2012 व वद. 17 जुलै, 2013 रोजीच्या र्त्रानवये बृहनमुांबई महार्ावलकेिे त्याांचा
याप्रकरणी सहमतीदशगक प्रस्ताव शासिास सादर करावा असे कळववले होते.
बृहनमुांबई महािगरर्ावलकेिे त्याांच्या वद. 19/09/2013 व वद. 23/09/2013 रोवजच्या र्त्रानवये आरे
रूग्णालयाची इमारत व रूग्णालयातील अवधकारी/कमगचारी याांची विवासस्थािे महािगरर्ावलकेस हस्ताांतरीत
करण्याबाबत शासिास त्याांची सहमती दशगवली. बृहनमुांबई महािगरर्ावलकेिे वदलेली सहमती व
ववधािमांडळाच्या अांदाज सवमतीिे वदलेल्या विदे शािुसार आरे र्रीसरातील िागरीकाांिा तसेच ववशेितः
आवदवासी बाांधवाांिा र्वरर्ूणग आरोग्य सुववधा उर्लब्ध करूि दे ण्याकरीता आरे दु ग्धवसाहतीतील आरे
रूग्णालयाची इमारत व तेथील 24 विवासस्थािासह एकूण क्षेत्रफळ 2185.72 चौ.मी. महसूल व वि
ववभागाकडे प्रत्यार्पर्त करण्याची बाब शासिाच्या ववचाराधीि होती. त्याअनवये शासि विणगय वद.15/02/2016
िुसार आरे दु ग्धवसाहतीतील आरे रूग्णालयाची इमारत व तेथील 24 विवासस्थािासह एकूण क्षेत्रफळ
2185.72 चौ.मी. महसूल व वि ववभागाकडे प्रत्यार्पर्त करणेबाबतचे आदे श जारी करण्यात आले होते.
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मात्र िगर भुमार्ि अवधकारी, मालाड याांचे वद. 15/02/2017 चे र्त्रानवये प्राप्त मोजणी
अहवालािुसार, महसूल ववभागाकडे प्रत्यार्पर्त करावयाचे मौजे आरे दु ग्धवसाहत गोरेगाव, तालुका बोरीवली
येथील ि.भू.क्र. 38 मधील रूग्णालयाची इमारत क्षेत्र 1257.90 चौ.मी. व मौजे गोरेगाव तालुका बोरीवली
येथील ि.भू.क्र. 258 मधील कमगचारी व अवधकारी याांचे विवासस्थाि क्षेत्र 674.30 चौ. मी. असे एकूण 1932.20
चौ.मी इतकेच येत आहे.
उर्रोक्त वस्तुस्स्थती लक्षात घेता वद. 15/02/2016 रोजीचे शासि आदे श रद्द करूि सुधारीत
आदे श र्ुढीलप्रमाणे जारी करण्यात येत आहेत.
शासि विणगयशासि या विणगयानवये जितेच्या व्यार्क वहताकरीता व आरे र्वरसरातील िागरीकाांिा र्वरर्ूणग
आरोग्य सुववधा उर्लब्ध करूि दे ण्याकरीता, आरे दु ग्धवसाहत गोरेगाव, मुांबई येथील आरे रूग्णालयाच्या
इमारतीचे क्षेत्रफळ 1257.90 चौ.मी. व सांलग्ि विवासी इमारतींचे एकूण क्षेत्रफळ 674.3 चौ.मी. असे एकूण
1932.20 चौ.मी. क्षेत्रफळ बृहनमुांबई महािगरर्ावलकेस हस्ताांतरीत करण्याकरीता महसूल व वि ववभागाकडे
प्रत्यार्पर्त करण्यास मानयता दे त आहे. उर्रोक्त शासि विणगय महसूल व वि ववभागाच्या सहमतीिे विगगवमत
करण्यात येत आहे.
सदर शासि विणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उर्लब्ध
करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201709131508474501 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षाांवकत करूि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यर्ाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Ashok
Tanbaji Uike

Digitally signed by Ashok Tanbaji Uike
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Agriculture, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=87cfab3c12a61b33987277f837a341fb6
c84ebe6d1bf10339d150649af95e5b8, cn=Ashok
Tanbaji Uike
Date: 2017.09.13 14:59:15 +05'30'

(अ. ता. उईके)
उर् सवचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत1) मा. राज्यर्ाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधाि सवचव
2) मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधाि सवचव
3) प्रधाि सवचव, महसूल व वि ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
4) प्रधाि सवचव, (िवव-2), िगरववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
5) आयुक्त, बृहनमुांबई महािगर र्ावलका, मुांबई
6) ववभागीय आयुक्त (महसूल), कोंकण ववभाग, मुांबई
7) वजल्हावधकारी, मुांबई उर्िगर वजल्हा, बाांद्रा, मुांबई
8) आयुक्त, दु ग्धव्यवसाय ववकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुांबई
9) मुख्य कायगकारी अवधकारी, आरे दु ग्धव्यवसाय, गोरेगाांव (र्ू), मुांबई
10) विवड िस्ती, र्दु म-10.
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